
Lineaire algebra f (wiskundigen)
flertentamen, maandag 7 maart.' 2OL6

Geen rekenmachines, dictaat of aantekeningen. Motiveer elk antwoord!

Opgave 1 (7 punten). Voor elk reëel getal o e lR bekijken we het systeem

øs:t * 3r3
2rt*axz+4æs

-rz *2ns
van lineaire vergelijkingen in ûr,n2 en ih.

(a) Voor welke o € lR zijn er geen oplossingen?
(b) Beschrijf de volledige oplossingsverzameling voor @ : 1
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:l
:O,

Opgave 2 (8 punten). Gegeven is de matrix
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(a) Bepaal de eigenwaarden van M en een basis voor de bijbehorende eigenruimten.
(b) Bepaal een diagonaalmatrix D en een inverteerbare matrix P zodanig dat M : PDP-L
(c) Bereken M2oL6. [Je mag hierbij uitdrukkingen ,ou1" 172016 bten staan.]

Opgave 3 (7 punten). Zij U c IR3 de lineaire deelruimte opgespannen door de vectoren

u1 : (2,1,0), u2: (4,I,t) en ?-¿s : (0, i, -1).
[Een ander woord voor 'opgespannent is 'voortgebracht'; Engels: 'spanned'.]
Zii V c IR3 het vlak gegeven door

V : {(*r,r.2,rs) € IR3 : fit:2æz ¡2rs}
en zij a een normaal van V . Geef een basis voor de doorsnede U n (øL).

Op de volgende pagina staan nog meer opgaven



Opgave 4 (8 punten). Met behulp van de 2 x 3-matrix

x:f.2 3\
\456)

definiëren we de lineaire afbeelding

?: Mat(3 x 2,lR) -+ Mat(2 x 2,lR)

door 7(A) :.1ÍA voor alle.4 e Mat(3 x 2,R).
(a) Bepaal een basis voor de kern van ?.
(b) Is 

" 
surjectief?

Opgave 5 (7 punten). ZijV de vectorruimte van alle reële polynomen van graad
Stel fi ' y - p2016 en f2: V -+ R2016 zijn twee lineaire afbeeldingen van I/ naar
dat er een polynoom p € l/ bestaat waaryoor geldt åþ) : fz(ù.

It/ltt P = o

hooguit 2016.
IR2o16. Bewijs

Opgave 6 (8 punten). Gegeven zijn twee elementen ø,ð € 1R2016, beide ongelijk aan 0.
Zij /: lR2oro --¡ p2016 de afbeelding gegeven door /(ø) : (a,x).ô voor alle ø € R20r6.

(a) Laat zien dat er geldt dim(ker/):20L5. a'
(b) Laat zien dat / diagonaliseerbaar is dan en slechts dan als a en å niet loodrecht op elkaar

staan.


